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פג^אר הישוב על כמד מטלת !עמיו לפנייתד מענה הנדוו:

המרכז, פיקוד מפקד בלשכת 2016 במרץ 20 ביום התקבלה אשר לפנייתך להשיב חריני .1

מת״פג׳אר. הכפר באזור שהוטלו זמניות, תגועה מגבלות עניין 1

 כית-פגיאר, הכפר מתושבי מפגעים ידי על אריאל לישוב בסמוך דקירה פיגוע ביצוע ,עקבות 1 .2

הכפר. על תנועה מגבלות הוטלו מהמרחב, נוספים מפגעים יציאת למנוע מהמאמצים ):חלק

 ושונו משמעותית, הוקלו חתנועה מגבלות ,20x6 במרץ 21 בתאריך האחרון, שגי ו:יום .3

 היתר בעלי שאינם 25 - 15 חגילאים בין גברים על נקודתית תנועה הגבלות של יימתמגת

 פורסמה התנועה, מגבלות הטלת טרם כי נוסיף, ישראלים. ביישובים או בישראל ו:בודה

פ׳גאר. הישוב לתושבי בהודעה)כרוז( כך על ?ודעה 1

 הפעולות כי נדגיש (זה מסוג תנועה למגבלות ביחס קודמים במכתבים שפירטנו ז:פי -4

 זמן למשך תכוף, צבאי־ביטחוני *ורך מכורח מבוצעות במכתבך התייחסת אליהן וצבאיות ז

לקיים, נדרשים הביטחון שכוחות פעולות מספר של מבצעית ממעטפת כחלק הכל, קצר.

כנו, על הציבורי והסדר הביטחון הש.בת לשם וזאת הביטחונית, המצב להערכת לב רשים

 ובכללן הביטחון על בעבירות הקבורים וטובין אנשים ותפיסת פיגועים מניעת זה ובכלל

חמורים. פיגועים !:יצוע

 התמעה מגבלות להטלת קונקרטי אישור קבלת לאחר כולם, ננקטים הנ״ל הצעדים י:פלל, .5

איו״ש,. אוגדת ומפקד המרכז פיקוד מפקד !!)טעם

 על לשמור הצבאי המפקד של הכללית חובתו מיישום כחלק בוצעו אלה פעולות כי ׳דגיש, ! .6

 מענה להעניק מונחים הביטחון כוחות כי יובהר, עוד באזור. הציבורי הסדר ועל !;ביטחון

פעילותם, נערבת בו הזמן במשך דחופה, בקשה או פניה ולכל הוממטארי צורך לכל חולם

תוסרנה. אלו התנועה, מגבלות של בקיומן הקונקרטי הצורך בחלוף כי מוודאים

 27 א׳, ליום עד לתוקף נקבעה האמורה התנועה מגבלת בית־פג׳אר, של בעניינו אף :התאם, 7

 ככל ;שוטף באופן הצבאי המפקד בידי נבחן בהארכתה או בהטלתה והצורך ,2016 :מארס

המגבלה. תוסר יתאיין, התנועה מגבלת של בקיומה הביטחוני ״*הצורך
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בלמ״ס

 בידי והמעבר הבידוק מנקודות באחת דקירה פיגוע ניסיון אירע אמש כי להזכיר, למותר ל< .8

 הממחישים והתראות)וספים, אירועים למגוון המצטרף בית־פג׳אר, באזור צה״ל חות פו

ממש. הזו בעת גמרחב, הגבוהה הביטחוני הסיכון רמת את כולם

גגופה,

סגן קדויזד, רמת
 ומעקב הציבור פניות קצינת
*״פקמ ממקד לשכת
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